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    ि�दतीय स	ा�या असाई�म�ट १५ १५ १५ १५ माच� माच� माच� माच� २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ पवू� 
िवदया�या�नी �यां�या अ�यास क� �ात �कवा िव�ापीठात सादर 
करणे  आव%यक आह.े १५ १५ १५ १५ माच� माच� माच� माच� २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ नंतर येणा(या 
असाई�म�ट साठी )�येक िवषयांस ५०५०५०५०////---- दडं आकारला जाईल.    
११११एि�ल एि�ल एि�ल एि�ल २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ नंतर नंतर नंतर नंतर असाइ!म"ट $वीकार'याअसाइ!म"ट $वीकार'याअसाइ!म"ट $वीकार'याअसाइ!म"ट $वीकार'या    जाणार नाहीत जाणार नाहीत जाणार नाहीत जाणार नाहीत                 

यांची यांची यांची यांची िवदया,या-नीिवदया,या-नीिवदया,या-नीिवदया,या-नी    न.द /यावी न.द /यावी न.द /यावी न.द /यावी .... 
    

    

    

    



�टळक महारा
 िवापीठ �टळक महारा
 िवापीठ �टळक महारा
 िवापीठ �टळक महारा
 िवापीठ , , , , पुणे पुणे पुणे पुणे ३७३७३७३७    

श�ैिणक वष
 श�ैिणक वष
 श�ैिणक वष
 श�ैिणक वष
 २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९ 

       गृहपाठ �	 ((((ि�दतीयि�दतीयि�दतीयि�दतीय----स�स�स�स�))))    
                                            ११११....मुलाखतमुलाखतमुलाखतमुलाखत    त
ंत
ंत
ंत
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१. मुलाखतीसाठी कोणती पूव�तयारी आव�यक असते ? 

२. मुलाखत घेताना कोणती प�ये पाळावी लागतात ? 

३. राजक"य #$"%या मुलाखातीचे मह(व )प*  करा 
४.मुलाखतीसाठी कोणते मा,यम अिधक प/रणाम ठ0 शकते . का ?  

५.)माट� िसटी%या / शहरातील िवकासकामां%या संदभा�त तुम%या भागातील नगरसेवक       
   8कवा  महापािलकेतील पदािधकारी यांची मलुाखत 9या.  
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     गृहपाठ �	 ((((ि�दतीयि�दतीयि�दतीयि�दतीय----स�स�स�स�))))    
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१. संसदतेील 8कवा िविधमंडळातील  ;<ो=रा%या  तासाच ेमह(व )प* करा  
२. शेतक>या%या आ(मह(यांची करणे सांगून कज�माफ" सार@या Aया यांनी (या थांबतील    
     का? )प* करा  

३.िवधीमंडळात एखादे िवधेयक मंजूर होEयाची ;FGया )प* करा  
४.राफेल ;करणामुळे मोदी सरकारची ;ितमा मिलन झाली आह ेका ?  

५.लोकसभचेी रचना कशी असत े?लोकसभा सद)यांची िनवड कशी केली जाते ? 

६. या वषK%या अंदाजपLकाची वैिशNOे )प* करा   
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१. शोध पLका/रता करणा>या पLकारांची वैिशNOे )प* करा  
२. गुPहगेारी वाताQना वृ=पLात मह(वपूण� )थान का,ते )प* करा  

३.गुPहगेारी वाता�कतात पोलीस यंLणेशी िनयिमत संपका�च ेमह(व )प* करा  
४.शोध पLका/रतेची #ाSी व संकTपना )प* करा  
५. शोध पLका/रतेची ;FGया )प* करा  

  ६ . सायबरी  गुPहगेारी या िवषयावर /टपण तयार करा     _____________________________________________________________________      
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                                                            संशोधन प�तीसंशोधन प�तीसंशोधन प�तीसंशोधन प�ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        गणु गणु गणु गणु ५००००        ((((कोणतेहीकोणतेहीकोणतेहीकोणतेही    ४४४४ �������� सोडवासोडवासोडवासोडवा)))) 

१. सामािजक शा�Lातील वैUािनक  अVयास पWती कोण(या ते सांगून  
          (या%या मया�दा )प* करा  

२. सामािजक शा�Lातील  अVयास पWतीचे मह(व सांगा  
३. गृहीत कृ(ये Xहणज ेकाय ते सांगून गृहीत कृ(याची वैिशNOे )प* करा  
४. संशोधना म,य ेगृहीत कृ(याच ेमह(व आिण (याची उपयोिगता )प* करा  
५. सामािजक संशोधनात नमुना िनवडीची उपयोिगता )प* करा  
६. संशोधन अहवालाच े )व0प )प* करा  
७. संशोधन पWतीतील मया�दा )प* करा   
 

      


